הורים יקרים שלום וברכה,
כידוע ,הפנימיה היא ליבה הפועם של האולפנה ,בה הבנות שוהות הרבה משעות היום וכל שעות הערב והלילה.
חשוב לנו לתת מענה הולם לבנות ,ולייצר סביבה מוגנת וטובה בכל שעות היממה בפנימיה.
אנו עושים מאמץ רב במילוי שעות הפנאי בהעשרה ערכית כמו חוגים ,שיחות ,פעילויות ערכיות והווי חברתי פורה
ובריא.
אנו רואים אתכם ההורים כשותפים מלאים בעשייה החינוכית ובליווי הבנות ,גם אם זה זה נעשה ב'שלט רחוק' ברוב
השבוע ,עדיין אתם ההורים ואנו רואים בכם כתובת מרכזית בחינוך ,עיצוב אישיותן והליווי שלהן .בעצם אנו השליחים
שלכם בלבד.
ללא ספק אתם הדמויות המרכזיות בחייהן וכמה שהאולפנא תנסה ותוסיף בליווי של הבנות ,אתם הבית והלב שלהן,
ואתם מלווים אותן לאורך כל שנות חייהן עד כה ואילך בע"ה.
על כן ,אנו בציפיה כי יהיה שיתוף פעולה מלא בין מערך הפנימיה וביניכם ,וכי תקחו חלק פעיל במאמץ שלנו לשמירת
נהלי הבטיחות וההתנהלות של ביתכם בפנימיה לטובת הבת וסביבתה.
ב"ה האולפנא מקדישה תשומת לב גדולה מאוד למערך הפנימיה שהיא הלב הפועם של האולפנה .התברכנו גם
השנה בצוות מעובה ואיכותי שילווה את בנותיכן לאורך כל שעות היממה בזמן שהותן באולפנה.
נשתף אתכם במבנה צוות הפנימיה והגורמים אליהם יש לפנות בכל עניין.
מבנה צוות הפנימיה:
מנהלת הפנימיה -יסכה פרידמן :מתגוררת במתחם האולפנא ,אחראית על ניהול צוות ומערך הפנימיה.
אם-בית – לכל שתי שכבות יש אם-בית שנוכחת בשעות הבוקר עד הצהריים ותפקידה לתת מענה אישי לכלל צרכי
התלמידה (רפואה\ היגיינה\ שיחות אישיות\ וכל הנצרך)..

אם-בית לכיתות ט וי"א' :חנה אורבך.
אם-בית לכיתות ט ו י"ב :נחמה בן צבי.
מדריכת כיתה בת שרות לאומי  -מלווה את הבנות באופן רצוף מההשכמה ועד השינה ,וגרה במתחם הפנימייה.
חלוקת המדריכות לפי כיתות האם:
ט קטנה  -טל דדון
ט גדולה  -אודיה חכמון
י קטנה -ליהי נוי
י גדולה  -אושרי אלוש
י"א  -איילת וייס
י"ב  -הלל ברכיהו

מחנכת פנימיה  -נוכחת משעה  30.11עד חצות ,ותפקידה מתן מענה לכלל צרכי התלמידה בשעות אלו .מחנכת
הפנימיה גרה במתחם הפנימיה .היא מלווה את הכיתה יחד עם מחנכת הכיתה ,כשחלוקת העבודה ביניהן היא
בשעות :מחנכת הכיתה אחראית על הכיתה עד השעה  30.11ומחנכת פנימיה ממשיכה את האחריות בשעות
הפנימיה.
מחנכות פנימיה שמצטרפות אלינו השנה:
אוריאן בן חיים ,גפן טרייביץ ,והודיה גולדגלנג( .על הציוות שלהן לכיתות נודיע לקראת סוף החופש).

להלן תקנון הפנימיה לטובת שמירה על צביון חברתי וערכי ומוגנות הבנות.
 .3אין לישון באותה מיטה עם חברה מכל סיבה שהיא.
 .2אין לעשן בשום אופן בזמן השהות באולפנה ,גם מחוצה לה.
 .1חל איסור מוחלט על נסיעה לכינרת רחצה\שהייה בה.
 .3אין לענוד פירסינג.
 .5לכל יציאה משטח המושב נוב עלייך לבקש שחרור ממחנכת הכיתה או מחנכת הפנימיה .בשטח המושב נוב ניתן
להסתובב בחופשיות.
 .0כל יציאה למעיין כלשהו מותנית באישור הורים ב SMSלמחנכת הפנימיה ,ובאישורה הסופי על כך.
 .7עד השעה  33.11על כלל התלמידות לחזור לאולפנה לארוחת הערב .בשעה זו תתקיים בדיקת נוכחות ע"י מחנכת
הפנימיה והמדריכה.
 .8נעילת שערים בשעה  .22.11אין כניסה ויציאה לאחר שעה זו למעט מקרים חריגים באישור מחנכת הפנימיה.
 .3בשטח האולפנה ומושב נוב יש להקפיד על לבוש לפי קוד הלבוש המקובל באולפנה:
חצאית וחולצה עם שרוול סביר.
 .31בכל יום רביעי בשעה  31.11מתקיימת תורנות ניקוי חצרות עד ארוחת הצהריים .כל התלמידות נדרשות לקחת
חלק פעיל בתורנות.
 .33בימי רביעי לאחר ארוחת הערב נערך ניקוי דירות החל מהשעה .21.11

 . 32שירותי הכביסה בפנימייה :הפעלת מכונת כביסה בליווי מדריכה או מחנכת פנימייה .עלות ההפעלה והחומרים 5
.₪
 .31תלמידה שנוטלת תרופות כלשהן לרבות ריטלין ,צריכה להפקיד את התרופה אצל אם הבית או מחנכת הפנימיה
ולקבל אותה ממנה בעת הצורך .לפי חוקי משרד החינוך אין להחזיק תרופות אישיות בארון.
 . 33לא ניתן להשתמש בכיריים חשמליות או אמגזית במבנה הפנימיה .המבנים דליקים ,וזה מהווה סכנה בטיחותית
של ממש .אמגזית או כיריים שיימצאו בפעולה יילקחו עד לסוף השנה.
בברכת שנה פוריה וטובה,שיתוף פעולה והדדיות נעימה.
שלכם,
יסכה פרידמן,
מנהלת הפנימייה

